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 1. De commissie besluit de briefwisseling over het rapport van de Visitatiecommissie 

Juridische Functie en Wetgeving (31700 VI, B/C), en het rapport Vertrouwen in 

Wetgeving (31731, nr. 1/2) te agenderen voor een plenair debat eind januari / begin 

februari 2009. Een artikel uit Overheidsmanagement met een chronologie over dit 

onderwerp sinds 1991 zal onder de leden worden verspreid (bijgevoegd). 

 

 2. De brief van de minister van Justitie d.d. 23 oktober 2008 inzake de evaluatie van de 

Wet collectieve afwikkeling massaschade wordt voor kennisgeving aangenomen. 

  De voorzitter attendeert de leden in dit verband op een symposium over “versterking 

van de cassatierechtspraak” (bijgevoegd). 

 

 3. De brief van de minister van Verkeer en Waterstaat en de minister van Justitie inzake 

de Wet melding voorvallen burgerluchtvaart (29977, G) wordt voor kennisgeving 

aangenomen. 

 

 4. De fracties worden verzocht hun standpunten inzake de afwijkingsbepalingen 

(Uitvoering motie-Jurgens c.s., 26200 VI nr. 65, D) uiterlijk 14 november 2008 naar 

de commissiestaf te sturen, teneinde besluitvorming in de commissie op 18 november 

2008 mogelijk te maken. 

 

 5. Met het oog op het overleg met experts op 11 november 2008 over de Wet 

bewaarplicht telecommunicatiegegevens (30145) zal het lid Franken zijn vragen 

donderdag a.s. naar de leden van de commissie mailen. De leden worden verzocht hun 

aanvullende vragen voor vrijdag 7 november 2008, 15.00 uur naar de heer Franken 

terug te zenden. Hij zal vervolgens zorgdragen voor bundeling en verzending naar de 

experts. 

 

 6.  In de volgende commissievergadering zullen de volgende brieven geagendeerd worden: 

•  Vrijstelling van het wettelijk mvv-vereiste (d.d. 29 oktober 2008, van de 

staatssecretaris van Justitie) 

•  Monitor Wet schuldsanering natuurlijke personen, vierde meting 
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•  Kabinetsnota over de uitgangspunten bij de keuze van een sanctiestelsel (d.d. 31 

oktober 2008, van de minister van Justitie) 

 

 7. De commissie besluit naar aanleiding van een opmerking van de staatssecretaris van 

Europese Zaken in de brief over de voortgang implementatie EG-richtlijnen (21109, nr. 

187) over de implementatie van de richtlijn oneerlijke handelspraktijken een scherpe 

reactie aan de staatssecretaris te zenden. De griffier wordt verzocht een conceptbrief op 

te stellen. 

 

 8. Met betrekking tot het wetsvoorstel 

29937 Wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren in verband met 

enkele aanvullingen op de regeling inzake de nevenbetrekkingen van 

rechterlijke ambtenaren en rechterlijke ambtenaren in opleiding gedurende de 

binnenstage 

  wordt inbreng voor het voorlopig verslag geleverd door de fracties van CDA (Van de 

Beeten), VVD (De Graaf) en SGP, mede namens ChristenUnie (Holdijk). De fracties 

van PvdA en GroenLinks sluiten zich bij de vraag van de VVD-fractie aan.  

 

 

De griffier van de commissie, 

Kim van Dooren 

 


